
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 26 липня 2017 року                 № 341 

 

 

Про затвердження Положення 

про проведення щорічного міського  

конкурсу «Зробимо місто кращим» 
 

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою покращення благоустрою міста, залучення приватних підприємців, 

юридичних осіб та жителів м. Бережани до участі у спільній роботі по 

благоустрою, озелененню та покращенню санітарного стану будівель, 

прилеглих та дворових територій, активізації діяльності об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків в питаннях благоустрою, належного 

утримання житлового фонду та в рамках заходів з відзначення Дня міста 

Бережани, виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Положення про проведення щорічного міського конкурсу 

«Зробимо місто кращим», згідно додатку 1 (додається). 

2. Затвердити склад комісії з організації та проведення щорічного 

міського конкурсу «Зробимо місто кращим» згідно додатку 2 (додається). 

3. Підведення підсумків конкурсу проводити під час святкування Дня 

міста. 

4. Контроль за виконанням рішення доручити заступникові міського 

голови  Адамовича П.П. 

 

 

 Міський  голова                          В.Я.  МУЗИЧКА  
  
        Дулько Х.І. 

 

 

           

      

 



            Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 

26.07.2017 р. № 341 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення щорічного міського конкурсу  

«Зробимо місто кращим» 

 

1. Загальні положення 
1.1.  Щорічний міський конкурс “Зробимо місто кращим” (далі – 

Конкурс) проводиться в рамках заходів з відзначення Дня міста Бережани, з 

метою покращення благоустрою міста, залучення приватних підприємців, 

юридичних осіб та жителів м. Бережани до участі у спільній роботі по 

благоустрою, озелененню та покращенню санітарного стану будівель, 

прилеглих та дворових територій, активізації діяльності об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків в питаннях благоустрою, належного 

утримання житлового фонду.  

1.2. Конкурс проводиться щорічно з 1 по 25 серпня. 

1.3. До участі у Конкурсі запрошуються об’єднання співвласників 

багатоповерхових будинків, мешканці багатоповерхових та приватних 

будинків, фізичні особи-підприємці та юридичні особи міста. 

1.4. Підготовку та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія.  

 

2. Організатор Конкурсу 

2.1. Організатор Конкурсу – відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури  Бережанської міської ради. 

 

3. Конкурсна комісія. 

3.1. Конкурсна комісія створюється для оцінки об’єктів благоустрою, 

відбору учасників Конкурсу та визначення переможців. Склад її затверджується 

рішенням виконавчого комітету Бережанської міської ради.  

3.2. Конкурсна комісія: 

- оголошує про проведення Конкурсу шляхом повідомленням в засобах 

масової інформації, на офіційному веб-сайті Бережанської  міської ради; 

- відбирає учасників Конкурсу із об’єднань співвласників 

багатоповерхових будинків, мешканців багатоповерхових та приватних 

будинків,  розташованих на території м. Бережани, приватних підприємців. 

- виїжджає на об’єкти для оцінки благоустрою на місці; 

- підводить підсумки Конкурсу;  

-  визначає переможців Конкурсу та готує подання на ім’я міського 

голови для нагородження. 

 

4. Номінації конкурсу 
4.1. Конкурс оцінюється за номінаціями: 

- “Краще оформлення святкової вітрини” -  серед фізичних осіб-

підприємців та юридичних осіб; 



- “Краща садиба” - серед мешканців приватних будинків; 

- “Краще ОСББ” – серед об’єднань співвласників багатоповерхових 

будинків. 

 

5. Критерії оцінки об’єктів Конкурсу  

5.1. У номінації “ Краще оформлення святкової вітрини ”: 

- належний архітектурно-естетичний вигляд фасаду будівлі. 

- благоустрій прилеглої території; 

- наявність урн для сміття з поліетиленовими мішками при вході в 

будівлю;  

- оригінальне оформлення святкової вітрини до Дня незалежності України 

та Дня міста Бережани в національному стилі. 

           5.3. У номінації “Краще ОСББ”: 

- належний благоустрій і озеленення прибудинкових територій; 

- підтримання чистоти і порядку в під’їздах, дитячих майданчиках, 

підвалах, горищах; 

- систематичне проведення зборів жителів і виконання їх рішень; 

            - охайний вигляд фасадів будинків та наявність номерних знаків і 

табличок з назвою вулиці; 

- наявність діючого освітлення біля входів у під’їзди, на сходових клітках; 

- відсутність заборгованості за комунальні платежі. 

         5.4. Номінація “Краща садиба ”: 

- наявність номерного знаку і таблички з назвою вулиці на будинку; 

- охайний вигляд фасаду будинку і двору садиби; 

- наявність оригінальних зелених насаджень, квітників; 

- утримання паркану в охайному зовнішньому вигляді; 

- утримання прилеглої до садиби території (тротуару, вулиці) в 

належному санітарному стані (прибирання сміття, викошування бур’янів); 

- наявність договору на вивезення твердих побутових відходів. 

 

6. Нагородження переможців Конкурсу. 
6.1. За результатами Конкурсу в кожній номінації конкурсна комісія 

визначає переможців, які нагороджуються грамотами,  грошовими преміями 

або цінними подарунками. 

         6.2. Результати Конкурсу публікуються в засобах масової інформації та 

розміщуються на офіційному веб-сайті Бережанської міської ради. 

         6.3. Нагородження переможців Конкурсу проводиться під час 

урочистостей з нагоди відзначення Дня міста Бережани. 

 

7. Фінансування Конкурсу. 
7.1. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів організатора  

та спонсорів. 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

              

 



 

               Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 

26.07.2017 р. № 341 

 
 

СКЛАД 

комісії Бережанської міської ради з організації та проведення щорічного 

міського конкурсу «Зробимо місто кращим» 

 
АДАМОВИЧ 

Петро Павлович 

- перший заступник міського голови, голова 

комісії; 

 

ЗАХАРКІВ 

Олег Мирославович 

 

- заступник міського голови, заступник голови 

комісії; 

 
МЕЛЬНИЧУК 

Олена Віталіївна 

-  начальник відділу культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради, секретар 

комісії; 

 

Члени комісії: 

МАРТИНЮК  

Олександра Омелянівна 

ЗАГНІЙНА  

Ірина Василівна 

ХАЛУПНИК 

Зеновій Онуфрійович 

 

КОЧИЛО 

Ірина Богданівна 

 

 

ДУЛЬКО 

Христина Іванівна 

 

- начальник земельного відділу бережанської 

міської ради; 

- начальник юридичного відділу Бережанської 

міської ради; 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури 

Бережанської міської ради; 

-   спеціаліст І категорії з питань благоустрою 

відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури Бережанської 

міської ради; 

- спеціаліст І категорії  з питань 

інформаційної діяльності та зв’язків з 

громадськістю  Бережанської міської ради. 

  

  

  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                  О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 
 

 

 

 

 


